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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

 
 

 

 
Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  2 6 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  
ΤΗΣ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017  

Ημερομηνία συνεδρίασης  : 27 Οκτωβρίου 2017 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης  : Παρασκευή, ώρα 12:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης  : 23.10.2017 
Αριθμός μελών  : 7 
Παρόντα μέλη  : 7 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Αναστάσιος Αντωνίου, Ευαγγελία Βελετάκου, Παναγιώτης 
Τσίκλος, Ιωάννης Συρίγος, Κωνσταντίνος Λεβαντής (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος), 
Ιωάννης Παρασκευής 

Απόντα μέλη  : - 
Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «κατασκευή 
και τοποθέτηση κολώνων φωτισμού επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη και έναντι ΚΑΠΗ Λαυρίου» 
Αρ. Απόφ.: 307/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «έγκρισης 

δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’κατασκευή και τοποθέτηση κολώνων 

φωτισμού επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη και έναντι ΚΑΠΗ Λαυρίου’’», έθεσε υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 
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− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15592/04.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη κατασκευής και τοποθέτησης δεκατεσσάρων (14) κολώνων φωτισμού οδών στην πόλη του 
Λαυρίου. 

− Την υπ’ αριθμ. 92/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «κατασκευή και 
τοποθέτηση κολώνων φωτισμού επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη και έναντι ΚΑΠΗ της πόλης του 
Λαυρίου», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002089993 2017 10 16. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 20-
7131.001 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 15592/04.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 92/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 7.030,80 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «κατασκευή και 
τοποθέτηση κολώνων φωτισμού επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη και έναντι ΚΑΠΗ της πόλης του 
Λαυρίου». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 7.030,80 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 20-7131.011 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «προμήθεια ιστών φωτισμού».  
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Ι. Παρασκευής ψήφισε ΟΧΙ σχετικά με την έγκριση της 
δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης για την ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας, αφού πρόκειται 
για φωτιστικά τα οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί εδώ και ενάμιση χρόνο και ρευματοδοτηθεί. Εκ των 
υστέρων, λοιπόν, συντάσσεται η μελέτη και καλείται η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει την πίστωση, 
προκειμένου να ανατεθεί ένα έργο που έχει ήδη ολοκληρωθεί.  
Επιπλέον, ο κος Παρασκευής δήλωσε ότι ο ίδιος έχει προβεί σε καταγραφή των ιστών και φωτιστικών 
τόσο επί της οδού Φωκ. Νέγρη, όσο και απέναντι από το ΚΑΠΗ και επί της οδού Δημάρχου Ιωάννη 
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Ρέλλιου, όπου στην ουσία είναι τοποθετημένα τα 11 από τα 14 φωτιστικά που αναφέρονται στη μελέτη 
και σε περίπτωση που γίνει τελικά η ανάθεση, θα προβεί σε κατάθεση του σχετικού φακέλου στον 
Εισαγγελέα για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας πινακίδων 
σήμανσης οδικής κυκλοφορίας 
Αρ. Απόφ.: 308/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16735/19.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
τη διενέργεια της προμήθειας υλικού σήμανσης οδικής κυκλοφορίας για την κάλυψη των αναγκών του 
Δήμου Λαυρεωτικής. 

− Την υπ’ αριθμ. 93/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «προμήθεια 
πινακίδων σήμανσης οδικής κυκλοφορίας», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002089998 2017-10-16. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 64-
7333.003 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 16735/19.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 93/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.082,64 ευρώ για τη διενέργεια της προμήθειας πινακίδων σήμανσης 
οδικής κυκλοφορίας για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής στα πλαίσια του 
προγράμματος δράσεων  κοινωφελούς εργασίας. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 3.082,64 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 64-7333.003 «δράσεις προγράμματος 
κοινωφελούς εργασίας για τη συντήρηση οδοποιίας» του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου 
Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
βαφής των θερμαντικών σωμάτων του κτηρίου του Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 309/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εργασίες βαφής των θερμαντικών σωμάτων του κτηρίου του 

Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17405/26.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη ανάθεσης βαφής των θερμαντικών σωμάτων στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας. 
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− Την υπ’ αριθμ. 90/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «εργασίες βαφής 
των θερμαντικών σωμάτων του κτηρίου του Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας του Δήμου 
Λαυρεωτικής», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002090683 2017 10 16. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-
6261.002 του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 17405/26.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 

− την υπ’ αριθμ. 90/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 2.884,19 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες βαφής των 
θερμαντικών σωμάτων του κτηρίου του Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 2.884,19 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6261.002 του προϋπολογισμό εξόδων 
του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «συντήρηση – επισκευή Δημοτικού 
Καταστήματος Κερατέας».  
Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Ι. Παρασκευής ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας. 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 00-6116 του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου 
Λαυρεωτικής έτους 2017 με τίτλο «αμοιβές δικαστικών επιμελητών» 
Αρ. Απόφ.: 310/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «διάθεσης σε βάρος του ΚΑ 00-6116 

του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 με τίτλο ‘’αμοιβές δικαστικών 

επιμελητών’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
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δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19082/19.10.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
σχετικά με την ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή της επίδοσης αντιγράφων ενστάσεων με κλήση προς 
το Δημόσιο. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 00-6116 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19802/19.10.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 1.750,00 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων επίδοσης από δικαστικό 
επιμελητή αντιγράφων ενστάσεων με κλήση προς το Δημόσιο. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 1.750,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6116 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 491,04 ευρώ σε βάρος του ΚΑ δαπανών 00-6453 του 
προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής 
συναγερμού 
Αρ. Απόφ.: 311/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «διάθεσης ποσού 491,04 ευρώ σε 

βάρος του ΚΑ δαπανών 00-6453 του προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 για την 
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ανανέωση της ετήσιας συνδρομής συναγερμού», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18293/09.10.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
σχετικά με την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του συναγερμού που είναι εγκατεστημένος στους 
χώρους της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του ΚΕΠ Κερατέας. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 00-6453 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18293/09.10.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 491,04 ευρώ για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής του συναγερμού 
που είναι εγκατεστημένος στους χώρους της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του ΚΕΠ 
Κερατέας. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 491,04 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6453 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
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ΘΕΜΑ: Έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για τις 
αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του προσωπικού αορίστου χρόνου της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, για το μήνα Σεπτέμβριο 2017 
Αρ. Απόφ.: 312/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης της πραγματοποίησης των 

δαπανών, διάθεσης και ψήφισης πιστώσεων για τις αποζημιώσεις υπερωριακής εργασίας του 

προσωπικού αορίστου χρόνου της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού, για το μήνα 

Σεπτέμβριο 2017», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 12.10.2017 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

 Σύμφωνα με την  υπ΄ αρίθμ. 643/ 05-10-2017 Απόφαση Δημάρχου κατανεμήθηκε υπερωριακή 

εργασία στους υπαλλήλους  αορίστου χρόνου της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το 

μήνα Σεπτέμβριο  2017. 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Σεπτεμβρίου 2017) 1.040,44 € 

Δαπάνες που αφορούν αποζημιώσεις για υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην παρ. 1 του 

άρθρου 158 του Ν.3463/06  ως υποχρεωτικές δαπάνες, παρόλο αυτά δεν αναλαμβάνονται εξ' ολοκλήρου 

στην αρχή του έτους. 

Η υποχρέωση αναλαμβάνεται όταν γεννάται η ανάγκη πρόσθετης εργασίας και η απόφαση 

εκδίδεται πριν από την συγκρότηση του σχετικού συνεργείου και την παροχή της πρόσθετης εργασίας. 

(παρ.4 της ενότητας Β. της υπ' αριθμόν εγκυκλίου 2/99070/0026/23-12-2016 του Υπ. Οικονομικών) 
             Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

Λαυρεωτικής όπως προβείτε στην έγκριση της ανωτέρω δαπάνης όπως αναφέρεται στον ως άνω πίνακα 

προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθεί η αντίστοιχη Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για να δεσμευθεί 

το αντίστοιχο ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 80/2016. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την από 12.10.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthor-158-dapanes.html
http://www.karagilanis.gr/images/site/epikairotita/egkyklios-2-99070-0026-2016-yp-oikonomikon.pdf
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και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  ομόφωνα  

την έγκριση των δαπανών που αφορούν αποζημίωση υπερωριακής εργασίας του προσωπικού 
αορίστου χρόνου της Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το μήνα 
Σεπτέμβριο 2017, καθώς  και την διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων, όπως αναφέρονται στον πίνακα 
που ακολουθεί, προκειμένου στην συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης 
Υποχρεώσεων για να δεσμευθούν τα ανωτέρω ποσά από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
προϋπολογισμό δαπανών έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016: 

Κ. Α. Δ. Περιγραφή Ποσό 

20-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (Μηνός Σεπτεμβρίου 2017) 1.040,44 € 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 13735/01.08.2017 αίτηση του κου 
Ευάγγελου Πολυχρονίδη που αφορά αποζημίωση βλάβης οχήματος από μετακίνηση κάδου 
απορριμμάτων 
Αρ. Απόφ.: 313/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης σχετικά με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ: 13735/01.08.2017 αίτηση του κου Ευάγγελου Πολυχρονίδη που αφορά αποζημίωση 

βλάβης οχήματος από μετακίνηση κάδου απορριμμάτων» έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Με την αριθμ. πρωτ: 13735/01.08.2017 αίτησή του, ο κος ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
αιτείται την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για τη ζημιά που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΒ 
9515 όχημά του, στον αριστερό πίσω προφυλακτήρα, η οποία προκλήθηκε από μετακίνηση κάδου 
απορριμμάτων στον Οικισμό Εργατικών Κατοικιών της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής. 

Προς απόδειξη του αιτήματός του, ο κος ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ προσκόμισε: (α) το από 03.08.2017 
απόσπασμα βιβλίου αδικημάτων  - συμβάντων του Αστυνομικού Τμήματος Λαυρίου, (β) την υπ’ αριθμ. 
4028/04.08.17 απόδειξη λιανικής πώλησης, ποσού 67,58 ευρώ, (γ) τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, 
ποσού 186,00 ευρώ, (δ) φωτογραφικό υλικό. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην αρ. πρωτ: 18709/13.10.2017 γνωμοδότησή του αναφέρει 
τα κατωτέρω: 
     «Μετά την αριθ. πρωτ. 13735/1-8-2017 αίτηση του κ. Ευάγγελου  Κ. Πολυχρονίδη, με την οποία 

ζητείται  η αποκατάσταση των βλαβών του οχήματός του (ΙΗΒ-9515), τις οποίες υπέστη από μετακίνηση 

κάδου απορριμμάτων  στις Εργατικές Κατοικίες  και πρόσκρουσε σε αυτό, έχω να σας εκθέσω ότι:  
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     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

Α) τη σχετική αλληλογραφία, από την οποίαν  προκύπτει ότι  η αρμόδια Υπηρεσία της Αστυνομίας, 

βεβαιώνει τα πραγματικά περιστατικά όπως τα εκθέτει ο αιτών  και η οποία κατά την άποψή μου πρέπει 

να συμπληρωθεί  και από έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας και υπεύθυνης Υπηρεσία  του Δήμου 

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄. και παρ. 2 του ν. 3852/2010   και 

Γ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε  253,58 ευρώ. 

     Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς  και θεωρώ, μετά και  την επιπλέον 

επιβεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου, ότι είναι προς το συμφέρον του  να λάβει θετική 

απόφαση, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και  αποφυγή απασχολήσεων.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 και 
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό 
ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς είναι 
πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ περισσότερο, ο 
κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η επιλογή της 
συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και περαιτέρω 
ταλαιπωρίας του πολίτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− την αριθμ. πρωτ: 13735/01.08.2017 αίτηση του κου Ευάγγελου Πολυχρονίδη, 

− την αριθμ. πρωτ:18709/13.10.2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του 
κου Ευάγγελου Πολυχρονίδη. 
Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 253,58 ευρώ. 
Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων». 
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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί αίτησης καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης (η υπ’ αριθμ. 
πρωτ: 1858/10.02.2017 αίτηση των Πιπίνας συζ. Γ. Δημητρίου, το γένος Λάμπρου Ρουμπάνη, 
κλπ) 
Αρ. Απόφ.: 314/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης περί αίτησης 

καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης (η υπ’ αριθμ. πρωτ: 1858/10.02.2017 αίτηση των Πιπίνας συζ. 

Γ. Δημητρίου, το γένος Λάμπρου Ρουμπάνη, κλπ)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
την υπ’ αριθμ. πρωτ:3228/06.03.2017 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, στην οποία 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«Με αριθμ. πρωτ: 1858/10.02.2047 κοινοποιήθηκε στο Δήμο η από 01.08.2013 αίτηση των 

Πιπίνας συζ. Γ. Δημητρίου, το γένος Λάμπρου Ρουμπάνη κλπ, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, με την 

οποία ζητείται να καθοριστεί οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης για έκταση εμβαδού 581,70m2, της 

φερόμενης ιδιοκτησίας τους στη θέση ΠΡΑΡΕΖΑ – ΠΑΝΤΕΛΕΩΝ – ΣΠΙΛΕΖΑ ή ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Ο.Τ. 215), η οποία τακτοποιείται με την αριθμ.4/2005 Πράξη Προσκυρώσεως Τακτοποίησης 

& Αναλογισμού Αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας του Γραφείου Τακτοποιήσεως του Τμήματος 

Πολεοδομίας Μαρκοπούλου. 

Η αιτούμενη τιμή ανά τετρ. μέτρο καθορίζεται από τους αντίδικους στο ποσό των 450,00 ευρώ 

και η συζήτηση της αίτησης έχει προσδιορισθεί για τη δικάσιμο της 14.11.2017. 

Με το δεδομένο ότι δεν υπάρχουν στη διάθεσή μου στοιχεία για τη διαμόρφωση της άποψης του 

Δήμου και την αντίκρουση της ανωτέρω αίτησης, παρακαλώ την Τεχνική Υπηρεσίας του Δήμου προς την 

οποία κοινοποιείται το παρόν, για εμπρόθεσμη ενημέρωση και παροχή τυχόν στοιχείων (πράξη 

τακτοποίησης κλπ, σχεδιάγραμμα). 

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ όπως εγκαίρως (και πάντως το αργότερο μέχρι 30.10.2017, ώστε να 

προλάβω να συντάξω προτάσεις), μα μου χορηγηθούν τα υπάρχοντα στοιχεία και πληροφορίες για την 

αντίκρουση της αίτησης (άποψη επί της τιμής μονάδος, μάρτυρα που υποστηρίξει την τυχόν άποψη του 

Δήμου για την αξία της εδαφικής έκτασης κοκ).» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι η ως άνω 
καθορισθείσα τιμή μονάδος αποζημίωσης κρίνεται αρκετά υψηλή και πρότεινε να παρασταθεί ο Νομικός 
Σύμβουλος του Δήμου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στη δικάσιμο της 14ης Νοεμβρίου 2017 ενώπιον 
του Εφετείου Αθηνών και να αντικρούσει την ανωτέρω αίτηση περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος 
αποζημίωσης, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου Λαυρεωτικής. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 
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− την από 01.08.2013 αίτηση των Πιπίνας συζ. Γ. Δημητρίου, το γένος Λάμπρου Ρουμπάνη κλπ, 
ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ:3228/06.03.2017 εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
Λαυρεωτικής 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  ομόφωνα  

εξουσιοδοτεί τον κο Αλέξανδρο Ηρ. Τσώνο, Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής να παρασταθεί  
κατά τη συζήτηση της αίτησης περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης 
απαλλοτριούμενης έκτασης, στη δικάσιμο της 14ης Νοεμβρίου 2017 ενώπιον του Εφετείου Αθηνών και 
να αντικρούσει την ανωτέρω αίτηση, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού 
που αφορά την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 315/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης του πρακτικού διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 1 

− την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» 

− τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» 

− τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
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− τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

− τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

− την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπ. Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
1781/23.05.2017 τεύχος Β') σχετικά με ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων του ΚΗΜΔΗΣ 

− την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 

− την υπ’ αριθ.71/2017 μελέτη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια έτοιμου 
σκυροδέματος» εκτιμώμενης αξίας 42.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001857879 

− την υπ' αριθμ. 260/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την 
με την έγκριση της αριθμ.71/2017 μελέτης, τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης και την κατάρτιση 
των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού 

− την υπ’ αριθμ. 600/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
με ΑΔΑΜ: 17PROC001973266. Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
(ΑΔΑ: ΨΚΒ4ΩΛ1-87Υ) και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ». Επίσης, τα τεύχη του 
διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, στις 4 Οκτωβρίου 2017, 
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.11/2017 
απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Με το αριθμ. πρωτ: 12137/05.10.2017 έγγραφό της, η Επιτροπή, 
απέστειλε το πρακτικό του συνοπτικού διαγωνισμού, το οποίο σας θέτω υπόψη: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 
«Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής» 

 
Στο Λαύριο σήμερα την 04/10/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του 

άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 11/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των  οικονομικών 

προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

με τίτλο: «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λαυρεωτικής» (Αριθμ. 

16874/20-09-2017 Περίληψης Διακήρυξης)  

http://www.lavreotiki.gr/
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Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Ιωάννης Λιέπουρης  

2) Μαρία Δρογγίτη 

3) Αναστασία Καραγιώργου 

Η Διαδικασία ξεκίνησε με την κατάθεση των φακέλων προσφοράς των οικονομικών φορέων που 

παρουσιάστηκαν ενώπιον της επιτροπής κατά σειρά που φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.  

Αφού ολοκληρώθηκε η κατάθεση των φακέλων προσφοράς ενώπιον της επιτροπής και παρελθούσης 

της ώρας 10.30 π.μ. (ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών σύμφωνα με την Διακήρυξη), η Πρόεδρος 

της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινώνησε με το πρωτόκολλο και διαπίστωσε ότι δεν έχουν κατατεθεί 

προσφορές μέχρι την 04/10/2017 και ώρα 10:30΄.  

Η επιτροπή προχώρησε στην μονογραφή και αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς και συνέχισε με 

την μονογραφή των τριών περιεχόμενων φακέλων (φάκελος δικαιολογητικών, φάκελος τεχνικής 

προσφοράς, και φάκελος οικονομικής προσφοράς) και στην συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση 

του φακέλου των δικαιολογητικών. Καταγράφηκε η πληρότητα του περιεχομένου των φακέλων 

προσφοράς, στον πίνακα που ακολουθεί: 

Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

Υ.Δ Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (690,70€) 

αρ. 79 
παρ.4  Ν. 

4412/ 
Τ.Ε.Υ.Δ 

Αριθμός Τράπεζα Ημερομηνία Ποσό 

1 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ 

√ 1734409 ΤΜΕΔΕ 29/9/2017 690,70 € 

 
Η επιτροπή διαπίστωσε ότι το πιστοποιητικό ΓΕΜΗ που κατατέθηκε δεν αναφέρει σαν εμπορική 

δραστηριότητα, το αντικείμενο του διαγωνισμού. Η επιτροπή ζήτησε διευκρινίσεις από τον εκπρόσωπο 

της εταιρίας, ο οποίος δήλωσε ότι το αντικείμενο του διαγωνισμού περιλαμβάνεται στις εμπορικές 

δραστηριότητες της εταιρίας. 

Η επιτροπή αφού συσκέφτηκε και έχοντας υπόψη της τα εξής: 

1. Το εν λόγο πιστοποιητικό (ΓΕΜΗ), δεν ήταν στα δικαιολογητικά που θα έπρεπε να κατατεθούν 

στην παρούσα φάση του διαγωνισμού. 

2. Την διαβεβαίωση του εκπροσώπου, ότι το αντικείμενο του διαγωνισμού ανήκει στις επίσημες 

δραστηριότητες της εταιρίας. 

3. Ότι η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» ήταν ο μοναδικός φορέας, που κατέθεσε 

προσφορά για τον παρόντα διαγωνισμό. 
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Αποφάσισε ομόφωνα την συνέχιση του διαγωνισμού. 

Η επιτροπή συνέχισε στην αποσφράγιση του φακέλου τεχνικής προσφοράς, ο οποίος περιελάμβανε και 

πιστοποιητικό ISO για την παραγωγή σκυροδέματος. 

Στην συνέχεια η επιτροπή αποσφράγισε τον φάκελο της οικονομικής προσφοράς. 

Ο οικονομικός φορέας έδωσε την παρακάτω οικονομική προσφορά:  

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Τμήμα 1 Έτοιμο σκυρόδεμα  
C16/20 

m3 
320 103,00 € 32.960,00 € 

Τμήμα 2 Πρέσα στήσιμο 17 53,00 € 901,00 € 

   Σύνολο: 33.861,00 € 

   ΦΠΑ: (24%) 8.126,64 € 

   Στρογγυλοποίηση   

   Δαπάνη : 41.987,64 € 

 
Η Επιτροπή πραγματοποίησε τον έλεγχο εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του 

διαγωνιζομένου της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με την Εγκύκλιο 17 με αριθ. πρωτ.: 

Δ17γ/9/154/ΦΝ437/21-09-2010 του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ηλεκτρονικά και 

αυθημερόν στον ιστότοπο https://www.tsmede.gr. Φωτοαντίγραφα των στοιχείων εγκυρότητας των 

εγγυητικών επιστολών αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εν λόγω Πρακτικού και το συνοδεύουν. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προέκυψε ότι ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΑΤΕΒΕ», πληροί τους όρους της Διακήρυξης και κηρύσσεται Προσωρινός Μειοδότης με συνολικό τίμημα 

της προμήθειας 41.987,64 €. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν όλων των παραπάνω  και  λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. την υποβληθείσα προσφορά 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

εισηγείται προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ» ως προσωρινού 

αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου 
Λαυρεωτικής»  γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης.  

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

https://www.tsmede.gr/
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

− Το από 04.10.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 04.10.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.600/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και 
αφορά την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Κατακυρώνει ως προσωρινό ανάδοχο της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής τον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΤΕΒΕ», με έδρα στο Μαρκόπουλο Αττικής, οδός Θεοφίλου Μαντάλα 4, με ΑΦΜ 094141355, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ 
Αθηνών, με προσφορά ποσού 33.861,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 41.987,64 ευρώ. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 07.09.2017 αγωγή (τακτική διαδικασία) του κου 
Νικολάου Γ. Μαγγίνα ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου 
Αρ. Απόφ.: 316/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης απόφασης σχετικά με την 

από 07.09.2017 αγωγή (τακτική διαδικασία) του κου Νικολάου Γ. Μαγγίνα ενώπιον του Ειρηνοδικείου 

Λαυρίου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής και έλαβε αριθμ. πρωτ: 

17016/22.09.2017, η από 07.09.2017 τακτική αγωγή αποζημιώσεως του κου Νικολάου Μαγγίνα, 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, με την οποία ζητά να του καταβληθεί νομιμοτόκως το συνολικό 
ποσό των 9.820,80 ευρώ. 

Το ποσό αυτό αφορά την αμοιβή του για χωματουργικές εργασίες, βάσει τιμολογίων, έπειτα από 
προφορική συμφωνία. Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών Νο70/24.04.2017, 
ποσού 4.910,40 ευρώ και Νο71/03.05.2017, ποσού 4.910,40 ευρώ, που αφορούν παρεχόμενες 
υπηρεσίες (συνολικά 36 μεροκάματα) για μεταφορά με τριαξονικό και απόρριψη σκουπιδιών, κλαδιών, 
μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών και απορριμμάτων για την περίοδο Απρίλιο και Μάϊο του έτους 
2017. 
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Στην υπ’ αριθμ. πρωτ: 17502/27.09.2017 εισήγηση – γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του 
Δήμου σχετικά με το θέμα, μεταξύ άλλων αναφέρονται τα ακόλουθα: 

«…Επειδή από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, πληροφορούμαι ότι έχουν γίνει πράγματι οι 

εργασίες που αναφέρονται στην αγωγή, παρακαλώ μα μου γνωρίσετε την πορεία που πρέπει να 

ακολουθήσω. 

Για τη περίπτωση τυχόν παραστάσεως και αντικρούσεως της ως άνω αγωγής, γνωστοποιώ ότι: 

…Μετά τις τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1/1/2016, για την εκδίκαση της 

εν λόγω αγωγής, δεν προβλέπεται προφορική διαδικασία στο ακροατήριο (εξέταση μαρτύρων, κλπ), ούτε 

υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος αναβολής εκδικάσεως της υποθέσεως, αλλ’ αντιθέτως 

υφίσταται υποχρέωση καταθέσεως φακέλου με προτάσεις και στοιχεία, εντός προθεσμίας 100 ημερών 

από της καταθέσεως στο δικαστήριο της αγωγής. 

Δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση μέχρι 18.12.2017, αφού η αγωγή κατατέθηκε στις 

07.09.2017….». 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ανέφερε ότι επειδή η απαίτηση του κου Μαγγίνα προκύπτει από 
τα ως άνω εκδοθέντα τιμολόγια, τα οποία παραλήφθηκαν από το Δήμο Λαυρεωτικής και επισυνάπτονται 
στην από 07.09.2017 αγωγή και πιθανολογείται η μη ευδοκίμηση άσκησης ενδίκων μέσων από το Δήμο, 
αφού τα ανωτέρω έχουν πράγματι εκτελεστεί, πρότεινε να μην καταθέσει ο Δήμος προτάσεις για την 
αντίκρουση της αγωγής, εφόσον δεν υπάρχει λόγος αντιδικίας και προς αποφυγή περαιτέρω δικαστικών 
διενέξεων και καταβολής επιπρόσθετων δικαστικών εξόδων.  

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, ο κος 
Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
ο Δήμος Λαυρεωτικής να μην καταθέσει προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαυρίου για την 
αντίκρουση της από 07.09.2017 αγωγής (τακτική διαδικασία), ΓΑΚ:2569/2017, ΕΑΚ: 41/2017 του κου 
Νικολάου Γ. Μαγγίνα. 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την από 08.06.2017 διεκδικητική αγωγή του κου Γεωργίου Σ. 
Ανδρέου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τακτική διαδικασία) 
Αρ. Απόφ.: 317/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «λήψης σχετικά με την από 
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08.06.2017 διεκδικητική αγωγή του κου Γεωργίου Σ. Ανδρέου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών (τακτική διαδικασία)», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 
Με αριθμ. πρωτ: 15933/07.09.2017 κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής η διεκδικητική αγωγή 

του κου Γεωργίου Ανδρέου του Σωτηρίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία 
ζητείται να αναγνωρισθεί κύριος, νομέας και κάτοχος και αποβολή του Δήμου από τμήμα αγροτεμαχίου 
εκτάσεως 7.498,38μ2  στη θέση ‘’ΟΒΡΕΚΑ’’ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο 
έχει περιφραχθεί από το Δήμο με συρμάτινο πλέγμα, κατά την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του 
ΧΑΔΑ. 

Με το αριθμ. πρωτ: 17893/13.09.2017 έγγραφό του, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, κος 
Αλέξανδρος Τσώνος διαβίβασε την αγωγή προς την Οικονομική Επιτροπή, προκειμένου να λάβει σχετική 
απόφαση. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι λόγω θανάτου 
του κου Γεωργίου Ανδρέου και κατόπιν επικοινωνίας με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του ενάγοντος, θα 
πρέπει ο Δήμος να προβεί σε συμβιβαστική επίλυση του ζητήματος με τους κληρονόμους του. Για το 
λόγο αυτό πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του θέματος. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έπειτα από διαλογική 
συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
την αναβολή της συζήτησης του θέματος περί «λήψης απόφασης σχετικά με την από 08.06.2017 
διεκδικητική αγωγή του κου Γεωργίου Σ. Ανδρέου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(τακτική διαδικασία)», προκειμένου να λυθεί συμβιβαστικά το θέμα με τους κληρονόμους του κου 
Γεωργίου Ανδρέου. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και περιφερειακών συσκευών για την κάλυψη των 
αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 318/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεση 

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και περιφερειακών 

συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19212/20.10.2017 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου με θέμα 
«διενέργεια προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και περιφερειακών συσκευών για την 
κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής». 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19229/20.10.2017 υποβολή αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, προϋπολογισμού δαπάνης 7.936,00 ευρώ, η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ002149584 2017 10 26. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-7134 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19212/20.10.2017 υποβολή αιτήματος Γραφείου Δημάρχου, 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19229/20.10.2017 υποβολή αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  κατά πλειοψηφία  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 7.936,00 ευρώ για τη διενέργεια προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
οθονών και περιφερειακών συσκευών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 7.936,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-7134 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, με τίτλο «ηλεκτρονικοί υπολογιστές – ηλεκτρονικά 
συγκροτήματα & λογισμικά».  
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Ι. Παρασκευής ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την απ’ ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες 
συντήρησης και αποκατάστασης αγροτικών οδών Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Δ.Ε. Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 319/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης, διάθεσης 

πίστωσης για την απ’ ανάθεση της υπηρεσίας ‘’εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αγροτικών οδών 

Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Δ.Ε. Κερατέας’’», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα 
ακόλουθα: 

Την αριθμ. πρωτ: 16742/19.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, σχετικά με τη 
συντήρηση  - αποκατάσταση αγροτικών οδών Δημοτικών Ενοτήτων Λαυρεωτικής και Κερατέας. 

Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017 στους ΚΑ δαπανών 64-
7333.001 και 64-7333.002 του οποίου έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις. 

Την αριθμ.80/2017 μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 
με θέμα «εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης αγροτικών οδών Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Δ.Ε. 
Κερατέας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.975,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), η οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 17REQ001988749 και διαβιβάσθηκε στην Οικονομική Επιτροπή 
με το αριθμ. πρωτ: 17131/22.09.2017 έγγραφο.  

Την υπ’ αριθμ.613/2017 απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής, με την οποία έγινε η έγκριση της 
αριθμ.80/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Στην ανωτέρω μελέτη περιγράφονται όλες οι εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση των 
αγροτικών οδών με χρήση μηχανικών μέσων αποψίλωσης, διαμόρφωσης εδάφους με διαμορφωτή, 
αποκατάστασης καταπτώσεων, κατολισθήσεων και νεροφαγωμάτων.  

Η συνολική διάρκεια εργασίας θα είναι είκοσι (20) ημέρες, από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση των ανωτέρω εργασιών σε ιδιώτη και έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις του άρθρου Π.Δ.171/1987, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με  τα άρθρα 
1 & 2 του Π.Δ.229/1999: «για μικρά έργα ή εργασίες συντήρησης που η δαπάνη για καθένα  από αυτά 

δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 δρχ ή με αυτεπιστασία εκτέλεση και η ανάθεση με διαγωνισμό ή χωρίς 

διαγωνισμό γίνεται με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή του έργου και τα τυχόν λοιπά 

στοιχεία που περιέχονται στη σχετική απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής 

Επιτροπής. Τα στοιχεία αυτά της απόφασης αποτελούν τη σχετική μελέτη που προβλέπεται στην παρ. 3 

του άρθρου 4 του Ν.1418/1984. Στις ανωτέρω περιπτώσεις η Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό 
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Συμβούλιο αποφασίζει για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου και αν μεν επρόκεται για εκτέλεση έργου με 

διαγωνισμό για τους όρους αυτού, εάν δε πρόκειται για εκτέλεση με απευθείας ανάθεση, για τον 

συγκεκριμένο ανάδοχο και τους όρους ανάθεσης». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ.9 του Ν.3731/08, όπου ορίζονται τα ακόλουθα: «Οι διατάξεις 

της παραγράφου 2 περίπτωση ε΄ του άρθρου 9 του ΠΔ.. 171/1987 (ΦΕΚ 194 Α) ως προς το αρμόδιο 

συλλογικό όργανο των Δήμων που αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση μικρών έργων ή εκτέλεση 

εργασιών συντήρησης έργων μέχρι του ποσού που καθορίζεται με την εκάστοτε απόφαση του Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Απόφαση ΕΔ2α/04/40/Φ.Ν. 294/28.3.1986 (ΦΕΚ 137 

Β), όπως τροποποιήθηκε με την ομοία Δ17α/7/96/Φ.Ν.294/27.8.1992 (ΦΕΚ 547 Β) κατά τις ειδικότερες 

ρυθμίσεις αυτής, υπό την ισχύ του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 141 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» εξακολουθούν να ισχύουν. Ληφθείσες αποφάσεις ανάθεσης των ανωτέρω έργων από τη 

δημαρχιακή επιτροπή θεωρούνται νόμιμες». 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10. 

− Το άρθρο 377, παρ. 1(67) του Ν.4412/2016, σύμφωνα με το οποίο παραμένει σε ισχύ το άρθρο 
15 του Π.Δ/τος 171/ 1987 (A' 84). 

Με βάση τα ανωτέρω, ο Δήμος Λαυρεωτικής απέστειλε την αριθμ. πρωτ: 16115/19.10.2017 
πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς στην εταιρεία VITAEL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το διακριτικό τίτλο “VITAEL A.E.”.  

Η ανωτέρω εταιρεία κατέθεσε την αριθμ. πρωτ: 19279/23.10.2017 οικονομική προσφορά, μαζί 
με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, την οποία σας θέτω υπόψη: 

Ποσότητα: 45 στρέμματα 
Τιμή: 125,00 ευρώ ανά στρέμμα 
Σύνολο: 5.625,00 ευρώ 
Φ.Π.Α. 24%: 1.350,00 ευρώ 
Γενικό Σύνολο: 6.975,00 ευρώ 
Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή 

αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 171/1987 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 229/1999, 

− Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08, 

− Τις διατάξεις του άρθρου 377, παρ.1(68) του Ν.4412/2016, 

− Την αριθμ. πρωτ: 16742/19.09.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής, 
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− Την αριθμ.80/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

− Την αριθμ. πρωτ: 16115/19.10.2017 πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς, 

− Την αριθμ. πρωτ: 19279/23.10.2017 κατατεθείσα οικονομική προσφορά 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  
Α. Αναθέτει τη «συντήρηση και αποκατάσταση αγροτικών οδών Δ.Ε. Λαυρεωτικής και Δ.Ε. Κερατέας» 
στην εταιρεία VITAEL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με το διακριτικό τίτλο 
“VITAEL A.E.”, με έδρα στην Ηλιούπολη, Ηρώς Κωνσταντοπούλου 17, με ΑΦΜ 997927990, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
Πειραιά, στο ποσό των 6.975,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με τη συνημμένη 
προσφορά της. 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κο Δήμαρχο να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
Γ. Διαθέτει πίστωση ποσού 3.487,50 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 64-7333.001 και ποσού 3.487,50 ευρώ σε 
βάρος του ΚΑ 64-7333.002 του  προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2017 για την εκτέλεση της 
εργασίας.  
Δ. Ορίζει επόπτη, υπεύθυνο για την παρακολούθηση, τη διοίκηση και τον έλεγχο της εκτέλεσης της 
εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 15 του ΠΔ 229/1999, τον υπάλληλο της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας, Στυλιανό Πισσάνο, ΔΕ 29. 
Ε. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου αναδόχου και με βάση 
τα νόμιμα δικαιολογητικά. Εκτός του ΦΠΑ, κάθε είδους φόροι, εισφορές, κρατήσεις υπέρ τρίτων και τέλη 
βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ. Κωνσταντίνος Λεβαντής και Ιωάννης Παρασκευής ψήφησαν 
ΟΧΙ, εκφράζοντας τη διαφωνία τους για την ανάθεση της υπηρεσίας στη συγκεκριμένη εταιρεία (η οποία 
είναι REAL ESTATE), καθώς η φύση της δουλειάς είναι τέτοια που μπορεί να εκτελεστεί από ντόπιους 
χωματουργούς, από τους οποίους δε ζητήθηκε προσφορά. 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή 
καρεκλών Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας» 
Αρ. Απόφ.: 320/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για την ανάθεση της υπηρεσίας ‘’επισκευή καρεκλών Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας’’», 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 23 από 89 

δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19331/23.10.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή καρεκλών Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας». 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-6265 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19331/23.10.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 800,00 ευρώ για την ανάθεση της υπηρεσίας «επισκευή καρεκλών 
Δημοτικού Καταστήματος Κερατέας». 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 800,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6265 με τίτλο «συντήρηση και επισκευή 
επίπλων & λοιπού εξοπλισμού» του προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 
2017.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της υπ’ αριθμ.21/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με 
θέμα «προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και 
των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» και κατάρτιση όρων διακήρυξης 
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού  
Αρ. Απόφ.: 321/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης της υπ’ αριθμ.21/2017 
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μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα «προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη 

των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» 

και κατάρτιση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− το Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− το Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

− το Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

− την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

− το Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

− το άρθρο 4 της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 
4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α) και ισχύει, 

− την εγκύκλιο 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης 
προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 
προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των 
συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 

− το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις», 

− το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

− το Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, 

− το Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

− το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   
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− το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− το Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 
του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
64, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

− το Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

− το Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα»,  

− το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»,  

− το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

− τη με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

− τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1519/13.07.2017 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 17REQ001718169) 

− την υπ’ αριθμ.  81/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής με θέμα «λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη 
των υπηρεσιακών αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2017 – 2018 

− την υπ’ αριθμ.113/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων για τις 
δομές του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» 

− την υπ’ αριθμ. 118/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις 
αποδόσεις κρατήσεων, μισθοδοσίας και παγίου χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στη β’ αναμόρφωση 
προϋπολογισμού 2017» 

− την υπ’ αριθμ. 137/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης πολυετών δαπανών για την 
προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 
Λαυρεωτικής» 
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− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 1378/11.09.2017 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 17REQ1926797) 

− την υπ’ αριθμ.151/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής με θέμα «λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 
– 2018» 

− την αριθμ. πρωτ: 17149/22.09.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 
Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 17REQ001990656) 

− την υπ’ αριθμ. 11/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «συγκρότησης Επιτροπής 
Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών για το έτος 2017» 

− την υπ’ αριθμ.158/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής  και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής 

− την αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
755.862,46 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο διαγωνισμός 
αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των 
εποπτευόμενων ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» και «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, για χρονικό διάστημα ενός 
(1) έτους ή έως εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). 

Ως χρόνος έναρξης ισχύος των συμβάσεων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτών στο 
ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016. 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ηλεκτρονικό 
ανοιχτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες 
μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 
3438/2006. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός) ανέρχεται 
σε 755.862,46 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και θα 
βαρύνει τους προϋπολογισμούς: 

- Του Δήμου Λαυρεωτικής στους ΚΑ: 10-6641, 10-6643, 15-6641, 15-6643, 20-6641, 30-6641, 35-
6641, 35-6644, 70-6641 
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- Του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» στους ΚΑ: 15-6643.001, 15-6643.002, 60-6643.001, 15-6641.002, 60-
6641.001 

- Του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» στον ΚΑ: 15-6643 
του οικονομικού έτους 2017 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 
31/12/2017, καθώς και τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2018 για το χρονικό διάστημα από 
01/01/2018 έως και τη λήξη της σύμβασης. 

Η προμήθεια χωρίζεται τις κατωτέρω ομάδες, ανάλογα με τις ανάγκες των δομών των Φορέων 
και την έδρα τους: 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

1.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης 308.754,00 

1.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 2.323,20 

 
ΟΜΑΔΑ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

2.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης 169.512,00 

2.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 19.154,30 

 
ΟΜΑΔΑ 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

3.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 9.672,00 

 
ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 4 
Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 
ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

4.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 29.016,00 

 
ΟΜΑΔΑ 5 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

5.1 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 6.655,00 

 
ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
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ΟΜΑΔΑ 6 
Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 
ΑΞΙΑ προ ΦΠΑ 

6.1 09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 64.480,00 

 
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία καταθέτοντας 

προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο αυτών, αλλά για το σύνολο 
των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω. 

Οι Φορείς δεν είναι υποχρεωμένοι να εξαντλήσουν ολόκληρη την ποσότητα των ειδών που αφορά η 
προμήθεια και το ποσόν που έχει εγκριθεί, εφόσον οι ανάγκες τους αποδειχθούν μικρότερες κατά την 
εκτέλεση των συμβάσεων προμήθειας.  

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, μελέτησε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

− Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

− Την από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 
(ΦΕΚ Α΄18). 

− Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

− Την υπ’ αριθμ.158/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής. 

− Την υπ' αριθ. 21/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 
α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Α. Εγκρίνει την υπ’ αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 
δαπάνης 755.862,46 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), για την προμήθεια υγρών καυσίμων 
για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ 
Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από διεθνή ηλεκτρονικό 
ανοιχτό διαγωνισμό και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες 
μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του 
είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 
τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 
3438/2006. 
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Γ. Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού, ως ακολούθως: 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 1 
Πόλη ΛΑΥΡΙΟ 
Ταχυδρομικός Κωδικός 195 00 
Κωδικός ΝUTS EL305 
Τηλέφωνο 2292 3 20 147 
Φαξ 2292 0 69 130 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  nitsa@lavrio.gr 
Αρμόδιος για πληροφορίες Γαϊτανιώ Μαργαρίτη 
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.lavreotiki.gr 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου & 
Προμηθειών 
Γραφείο Προμηθειών 

Στοιχεία Φορέων Υλοποίησης της προμήθειας Δήμος Λαυρεωτικής (Κουντουριώτη 1, 
Λαύριο) 
ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής Μη Κυβερνητική Αναθέτουσα Αρχή 
Υποτομέας Ο.Τ.Α 
Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού 

Κύρια Δραστηριότητα Αναθέτουσας Αρχής Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 
 
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο: του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/EE & 2014/25/EE)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), καθώς και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  

γ) Πληροφορίες – διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης παρέχονται από 

το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1 

– Λαύριο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδια υπάλληλος: κα Γ. Μαργαρίτη, τηλέφωνο 

επικοινωνίας 2292 3 20 147, fax: 2292 0 69130, e- mail: nitsa@lavrio.gr. 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:nitsa@lavrio.gr
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του N. 4412/16, με χρήση της 

πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, έπειτα από συντμημένο διάστημα τριάντα (30) ημερών 

από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής και τα ΝΠΔΔ 

«ΚΕΦΑΛΟΣ» και «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς: 

- Του Δήμου Λαυρεωτικής στους ΚΑ: 10-6641, 10-6643, 15-6641, 15-6643, 20-6641, 30-6641, 35-

6641, 35-6644, 70-6641 

- Του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» στους ΚΑ: 15-6643.001, 15-6643.002, 60-6643.001, 15-6641.002, 60-

6641.001 

- Του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» στον ΚΑ: 15-6643 

του οικονομικού έτους 2017 για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και την 

31/12/2017, καθώς και τους αντίστοιχους του οικονομικού έτους 2018 για το χρονικό διάστημα από 

01/01/2018 έως και τη λήξη της σύμβασης. 

 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο 

θέρμανσης, αμόλυβδη βενζίνη) για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των δομών 

των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου «ΚΕΦΑΛΟΣ» και «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, 

για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, όπως περιγράφεται ακολούθως: 

    ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(lt) 

1.1 Πετρέλαιο κίνησης 306.000 

1.2 Βενζίνη αμόλυβδη 1.920 

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(lt) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.1 Πετρέλαιο κίνησης 168.000 

2.2 Βενζίνη αμόλυβδη 15.830 

ΟΜΑΔΑ 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(lt) 
3.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 12.000 

 

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(lt) 

4.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 36.000 

 

ΟΜΑΔΑ 5 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(lt) 
5.1 Βενζίνη αμόλυβδη 5.500 

 

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 6 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(lt) 

6.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 80.000 

 

Τα προς προμήθεια είδη της παρούσας κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού 

λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 

09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης 

09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 

09135100-5 Πετρέλαιο θέρμανσης 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε 

609.566,50 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% (146.295,96 ευρώ), ήτοι  755.862,46 ευρώ και αναλύεται ως: 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 1. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

1.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο  1,009 306.000 308.754,00 

1.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο  1,210 1.920 2.323,20 

ΣΥΝΟΛΟ 311.077,20 
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Φ.Π.Α. 24% 74.658,53 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1 385.735,73 

 
ΟΜΑΔΑ 2. ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

2.1 09134200-9 Πετρέλαιο κίνησης Λίτρο  1,009 168.000 169.512,00 

2.2 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο  1,210 15.830 19.154,30 

ΣΥΝΟΛΟ 188.666,30 
Φ.Π.Α. 24% 45.279,91 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2 233.946,21 
 

ΟΜΑΔΑ 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

3.1 09135100-5 Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

Λίτρο 0,806 12.000 9.672,00 

ΣΥΝΟΛΟ 9.672,00 
Φ.Π.Α. 24% 2.321,28 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 3 11.993,28 
 

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 4 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

4.1 09135100-5 Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

Λίτρο 0,806 36.000 29.016,00 

ΣΥΝΟΛΟ 29.016,00 
Φ.Π.Α 24% 6.963,84 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 35.979,84 
 

ΟΜΑΔΑ 5 
Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

5.1 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη Λίτρο 1,210 5.500 6.655,00 

ΣΥΝΟΛΟ 6.655,00 
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Φ.Π.Α 24% 1.597,20 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 8.252,20 

 
ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΟΜΑΔΑ 6 
Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ 

6.1 09135100-5 Πετρέλαιο 

θέρμανσης 

Λίτρο 0,806 80.000 64.480,00 

ΣΥΝΟΛΟ 64.480,00 
Φ.Π.Α 24% 15.475,20 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 79.955,20 
 
Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία καταθέτοντας 

προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο αυτών, αλλά για το σύνολο 

των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξή της ή έως 

εξαντλήσεως του ποσού της σύμβασης (όποιο από δύο συμβεί πρώτο). 

Ως χρόνος έναρξης ισχύος των συμβάσεων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτών στο ΚΗΜΔΗΣ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην υπ’ αριθμ. 

21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας.  

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει 

του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, 

όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου 

της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές»,  

 του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

 του άρθρου 4 της από 12/12/2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το Ν. 

4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 66 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93 Α) και ισχύει, 

 της εγκυκλίου 3 (αρ. πρωτ:11543/26.03.2013) του Υπουργείου Εσωτερικών, περί ανάδειξης 

προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους 

προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των 

συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, 

 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013) «Εθνικό σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες Διατάξεις», 

 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει, 
 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής 

του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 

64, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

 του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
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 του Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

 του Π.Δ/τος 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία»,  

 του Π.Δ/τος 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 

του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

− Του Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της 

παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», 

− Του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α 230/2-10-02) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες 

διατάξεις», 

− Του Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 94 Α/20-4-2005) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης 

πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης», 

− Της απόφασης ΥΠ.ΠΡΟΕΔΡ.ΚΥΒ.1450/550/82 (ΦΕΚ 93 Β')»Καθορισμός καταναλώσεως 

καυσίμων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών κλπ.», 

− Της υπ’ αριθμ. 129/2534/10 (ΦΕΚ 108 Β/4-2-2010-Διορθ.Σφαλμ. στο ΦΕΚ 152 Β/17-2-10) 

«Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες 

ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα», 

− Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 316/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στο τομέα της ποιότητας καυσίμων βενζίνης και ντίζελ προς την Οδηγία 2009/30 Ε.Κ. του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ. 501/Β/2012), 

− Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 513/2004 «Προσαρμογή στην τεχνική 

πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ 291/2003» (ΦΕΚ 1149/Β/2005), 
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− Της απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 514/2004 «Πετρέλαιο κίνησης προδιαγραφές 

και μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 1490/Β/2006), 

− Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 460/2009 «Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 

92/2009 ‘’Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της απόφασης ΑΧΣ αριθ. 514/2004 –καύσιμα αυτοκινήτων 

–πετρέλαιο κίνησης – απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμών’’ (ΦΕΚ 1490/Β/2006) καθώς και της απόφασης 

ΑΧΣ αριθ. 513/2004, 

− Της απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 510/2004) «Αμόλυβδη βενζίνη, 

προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (ΦΕΚ 872/Β/2007), 

− Της απόφασης του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι 

ελέγχου πετρελαίου θέρμανσης» (ΦΕΚ 1531/Β/2003), 

− Το υπ’ αριθμ. πρωτ: 12008/24-4-13 έγγραφο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. «Υπέρβαση κατανάλωσης 

καυσίμων» 

Επιπλέον ισχύουν: 
1. Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 1519/13.07.2017 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 17REQ001718169) 

2. Η υπ’ αριθμ.  81/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής με θέμα «λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη 

των υπηρεσιακών αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2017 – 

2018 

3. Η υπ’ αριθμ.113/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια καυσίμων για τις 

δομές του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής» 

4. Η υπ’ αριθμ. 118/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση της πραγματοποίησης των δαπανών και διάθεση πίστωσης για τις 

αποδόσεις κρατήσεων, μισθοδοσίας και παγίου χαρακτήρα που έχουν εγγραφεί στη β’ αναμόρφωση 

προϋπολογισμού 2017» 

5. Η υπ’ αριθμ. 137/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής με θέμα «έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης πολυετών δαπανών για την 

προμήθεια καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ Δήμου 

Λαυρεωτικής» 

6. Η υπ’ αριθμ. πρωτ: 1378/11.09.2017 υποβολή αιτήματος του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 17REQ1926797) 

7. Η υπ’ αριθμ.151/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής με θέμα «λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προμήθειας καυσίμων για την 
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κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των δομών του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 

έτους 2017 – 2018» 

8. Η αριθμ. πρωτ: 17149/22.09.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 

Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 17REQ001990656) 

9. Η υπ’ αριθμ. 11/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί «συγκρότησης Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

προμηθειών για το έτος 2017» 

10. Η υπ’ αριθμ.158/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για 

την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής  και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής 

11. Η αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 

755.862,46 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 

12. Η υπ’ αριθμ. ………/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής με την οποία 

έγινε η έγκριση της αριθμ.21/2017 μελέτης και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού 

13. Η υπ’ αριθμ. ……/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε η διάθεση των 

πιστώσεων σε βάρος των ΚΑ ….. του προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 

2017 

14. Η υπ’ αριθμ. Α-206/2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 

Λαυρεωτικής. 

15. Η υπ’ αριθμ. Α-291/2017, Α-292/2017, Α-293/2017, Α-298/2017, Α-299/2017 Αποφάσεις 

Ανάληψης Υποχρέωσης του ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η ελάχιστη προθεσμία υποβολής προσφορών είναι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία από την 

ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 
ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

……../ 2017 
Ημέρα …… 

……./ 2017 
Ημέρα ……, ώρα ….. 

……./ 2017 
Ημέρα ….., ώρα …… 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 

άνω συστήματος. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της αριθ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Υπουργικής 

Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

……/………/……... στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (αριθμός δημοσίευσης) 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Προκήρυξη και η αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, σε ενοποιημένο αρχείο, θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης, η Προκήρυξη και η αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, θα καταχωρηθούν και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αριθμό : 47301. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του 

άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 

Ν.4412/2016 σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, τουλάχιστον μία (1) ημερήσια και μία (1) εβδομαδιαία 

τοπική εφημερίδα. 

Η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη της σύμβασης καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής, 

www.lavreotiki.gr.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο ή τους Αναδόχους της 

προμήθειας. Εάν ο διαγωνισμός ματαιωθεί και ακολουθηθεί διαδικασία διαπραγμάτευσης, τα έξοδα 

δημοσίευσης του ματαιωθέντος διαγωνισμού βαρύνουν το Δήμο Λαυρεωτικής. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18, παρ.2 του Ν.4412/2016. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

 Το Τυποποιημένο Έντυπο Προκήρυξης της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

Α. Η υπ’ αριθμ.21/2017 μελέτη Διεύθυνσης Οικονομικών Προσφορών 

Β. Τα Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 

Γ. Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών (Συμμετοχής & Καλής Εκτέλεσης) 

Δ. Το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς 

και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
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πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο 

του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 

σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 

έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που 

τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 

για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 

παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε 

από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 

αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 

επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο 

έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση 

αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 

γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 

με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 

ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 

φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 

δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 

στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία 

λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών δίνονται στο παράρτημα Γ. 
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα 

σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 

Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο 

τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για τα είδη συγκεκριμένης ομάδας, προσκομίζει εγγύηση 

συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της συγκεκριμένης Ομάδας, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ως κατωτέρω: 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΑΞΙΑ προ 
ΦΠΑ 

Εγγύηση 
συμμετοχής 

1.1 Πετρέλαιο κίνησης 308.754,00 
6.222,00 € 

1.2 Βενζίνη αμόλυβδη 2.323,20 

 

ΟΜΑΔΑ 2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΑΞΙΑ προ 
ΦΠΑ 

Εγγύηση 
συμμετοχής 

2.1 Πετρέλαιο κίνησης 169.512,00 
3.754,00 € 

2.2 Βενζίνη αμόλυβδη 19.154,30 

 

ΟΜΑΔΑ 3. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 
ΑΞΙΑ προ 

ΦΠΑ 
Εγγύηση 

συμμετοχής 
3.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 9.672,00 193,50 € 

 

ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 4 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΑΞΙΑ προ 
ΦΠΑ 

Εγγύηση 
συμμετοχής  

4.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 29.016,00 580,50 € 

 

ΟΜΑΔΑ 5 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΔΩΝ 
ΑΞΙΑ προ 

ΦΠΑ 
Εγγύηση 

συμμετοχής 
5.1 Βενζίνη αμόλυβδη 6.655,00 133,50 € 

 

ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑ 6 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ 

ΑΞΙΑ προ 
ΦΠΑ 

Εγγύηση 
συμμετοχής 

6.1 Πετρέλαιο θέρμανσης 64.480,00 1.300,00 € 

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι ……… , άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα 

να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
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β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 

αυτών, και   

γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,   

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 

2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 

της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 

οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 

ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
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τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 

την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 

1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 

εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους.  
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 

σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
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λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 

νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία 

εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο 

εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 

τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 

αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση,  
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(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 

του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα 

ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 

του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 

74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 

προμήθειας καυσίμων.   

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 

εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 και ως εκ τούτου προσκομίζουν πιστοποιητικό – βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει 

τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό, μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – 

μέλη ή της χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 

προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
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επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Οι Οικονομικοί Φορείς όσο αφορά την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ τους, 

για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται να προσκομίσουν Έντυπο Ε3, για τις τρεις 

(3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις.  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη 

(καύσιμα), κατά χρονικό διάστημα μικρότερο των (3) τριών ετών, τότε υποβάλλει τα προαναφερθέντα 

δικαιολογητικά που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Οι Οικονομικοί Φορείς όσο αφορά την ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ τους, για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτείται: 

Να διαθέτουν σε ισχύ άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας πωλητή 

πετρελαίου θέρμανσης. 

Να προσκομίσουν αντίγραφα συμβάσεων των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά 

την προηγούμενη τριετία, συνοδευόμενα από βεβαίωση καλής εκτέλεσης (εάν ο αποδέκτης είναι 

αναθέτουσα αρχή) και βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του 

οικονομικού φορέα (εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας). 

 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 

παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 

δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 

λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
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2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 

τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 

δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με 

τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

 http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται οδηγίες για 

την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα 
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά 

την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις 

του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 

στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 

λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος 

της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία θα 

πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όσο και κατά κοινοποίηση της 

σχετικής πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 104 του 

Ν.4412/2016: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το 

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 

αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:  

(ι) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε) 

τους διαχειριστές, 

(ιι) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Πρόεδρο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση αφορά στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση 

αρχής ότι είναι ενήμεροι: 

(ι) ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, 

(ιι) ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης   

τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όσο και κατά κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης 

υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

Διευκρινίζεται ότι εάν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το 

πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά: 

- Τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης, τους 

απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε 

οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, 

- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι 

επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

- Σε περίπτωση εταιρειών (Νομικών Προσώπων), την ίδια την εταιρεία και όχι τα φυσικά πρόσωπα που 

τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία. 
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- Σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών ή νομικών προσώπων προσκομίζονται οι αντίστοιχες 

ενημερότητες σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένοι. 

Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν, μαζί με το 

πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, 

στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος.  

Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη του Ν. 1599/1986, που θα 

αναφέρει όλους ανεξαιρέτως τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην 

καταβολή εισφορών. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 

να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 

βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 

αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 

έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 

κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, 

με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 

περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
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από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν Έντυπο Ε3, για τις τρεις (3) προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού 

οικονομικές χρήσεις.  

Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με τα υπό προμήθεια είδη 

(καύσιμα), κατά χρονικό διάστημα μικρότερο των (3) τριών ετών, τότε υποβάλλει τα προαναφερθέντα 

δικαιολογητικά που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή άδεια λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου 

θέρμανσης, σε ισχύ. 

Αντίγραφα συμβάσεων των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη 

τριετία, συνοδευόμενα από:  

— βεβαίωση καλής εκτέλεσης εάν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή,   

— βεβαίωση του αγοραστή ή, εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του οικονομικού φορέα, εάν 

ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας  

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα 

ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 

νόμιμου εκπροσώπου. 
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από 

τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  
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Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 

κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήριο Ανάθεσης   
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί 

τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα 

παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της 

υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 

3438/2006. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην υπ’ αριθμ.21/2017 μελέτη της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα 

είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων 

ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους 

της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
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2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 

από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της 

ίδιας Υ.Α.:  

«….1.2 Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται την εγγραφή τους και την εγγραφή των στελεχών τους 

παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του υποσυστήματος 

ταυτοποιούμενοι ως ακολούθως: 

1.2.1 Όσοι από τους ανωτέρω οικονομικούς φορείς διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet 

της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, ο αρμόδιος 

Διαχειριστής του υποσυστήματος, αποδίδει σε αυτούς τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα 

πρόσβασης και χρήσης του Συστήματος. 

1.2.2 Οι οικονομικοί φορείς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) δύναται να αιτούνται την εγγραφή τους. 

α) Είτε συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number), 

ταυτοποιού-μενοι με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

β) Είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα Secure idenTity acrOss boRders linKed (STORK). 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, ο αρμόδιος Διαχειριστής του υποσυστήματος, αποδίδει σε αυτούς τα 

απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του υποσυστήματος. 

1.2.3 Οι οικονομικοί φορείς που δεν εντάσσονται στα προηγούμενα δύο εδάφια, αιτούνται την εγγραφή 

τους και ταυτοποιούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του υποσυστήματος αποστέλλοντας: 
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- Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική- είτε ένορκη 

βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF) με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 

όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται 

η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

1.3 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 

υποσυστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

1.4 Εφόσον ο υποψήφιος χρήστης ταυτοποιηθεί, ο αρμόδιος Διαχειριστής του υποσυστήματος, αποδίδει 

σε αυτόν τα απαραίτητα διαπιστευτήρια και δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης του υποσυστήματος και 

ενημερώνει σχετικά με ηλεκτρονικό μήνυμα τον υποψήφιο χρήστη….» 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα 

της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 

τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 

για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 

τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 57 από 89 

ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf]   

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 

ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 

δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 

έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα 

που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για 

την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 

διαδικασία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 

79 του ν. 4412/2016,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης, 
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γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986  του Οικονομικού Φορέα, στην οποία θα διευκρινίζει για ποια ή 

ποιες ομάδες συμμετέχει και θα δηλώνει το μέρος της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτο 

υπό μορφή εργολαβίας, καθώς και τον εργολάβο. 

 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση των Οικονομικών Φορέων με τις συνέπειες του 

Ν.1599/1986 (Α’ 75), αντικαθιστώντας την υποχρέωσή τους να προσκομίζουν κατά την υποβολή των 

προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής τους, τα σχετικά αποδεικτικά μέσα για την απόδειξη της μη 

συνδρομής των λόγων αποκλεισμού και για την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής των άρθρων 73 έως 

78 του ν.4412/2016. 

Το Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 

Παραρτήματος 1 αυτής. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ., σύμφωνα με 

τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf 

Οι Οικονομικοί Φορείς συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε.Σ. το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 

αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης (παράρτημα Δ). 

Ένας Οικονομικός Φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα Ε.Ε.Ε.Σ. 

Οι ενώσεις Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε 

Οικονομικό Φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Οι κοινοπραξίες Οικονομικών Φορέων υποβάλλουν για καθέναν συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα, 

χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. 

Επίσης, χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται υποχρεωτικά όταν:  

ο Οικονομικός Φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων  

ο Οικονομικός Φορέας προτίθεται να αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας ή και 

στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου του 

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα 

οποία είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί 

προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Πρβλ. Κανονισμό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια 

Οδηγία 15 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) 

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf
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του Ε.Ε.Ε.Σ., υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 

υπογράφοντα) Ε.Ε.Ε.Σ. (ερώτηση 38 – ΕΑΑΔΗΣΥ). 

 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (παράρτημα Γ). 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην υπ’ αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών.  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

(όπως ορίσθηκε στο άρθρο 1.3). 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψει σε μορφή 

αρχείου pdf, ψηφιακά υπογεγραμμένο, στον υποφάκελο «οικονομική προσφορά», το αντίστοιχο 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης, της ομάδας ή των 

ομάδων για τις οποίες καταθέτει προσφορά. 

Α. Τιμές 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό (%) στην τιμή 

των προσφερόμενων ειδών, βάσει των κατωτέρω τιμών αναφοράς, όπως αναφέρονται και στον 

Ενδεικτικό Προϋπολογισμό της αριθμ. 21/2017 μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Πετρέλαιο Θέρμανσης: 0,806 ευρώ/λίτρο 

Πετρέλαιο Κίνησης: 1,009 ευρώ/λίτρο 

Βενζίνη Αμόλυβδη: 1,210 ευρώ/λίτρο 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να 

αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω 

ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με τρία (3) 
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δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από τις ως άνω τιμές αναφοράς. 

Παράδειγμα 

Έστω ότι ο συμμετέχων Οικονομικός Φορέας έχει προσφέρει έκπτωση 3% επί της τιμής αναφοράς για 

το πετρέλαιο κίνησης.  

Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή 

προσφοράς 1,009 –(1,009*3/100)= 0,979 ευρώ  

Επισημαίνεται ότι αρνητικό ποσοστό έκπτωσης δεν γίνεται δεκτό. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την προμήθειας των ζητούμενων ειδών στον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό 

της σύμβασης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα 

εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 
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2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 

και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 

τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 

κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 

διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της 

παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 

μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 

ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 

εξής στάδια: 
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 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία 

και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου», κατά 

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο 

στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την 

επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με 

τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια 

μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
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προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 

ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή (άρθρο 90 ν.4412/2016).  

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.  

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της 

παρούσας.  

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016: 

«….4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που 
έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η 
διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν 
πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις 
λοιπές…» 
 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.8.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου 
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Λαυρεωτικής (Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Λαύριο). Όταν υπογράφονται από 

τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους 

και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 

δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 

προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 

αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 

ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 

συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 

(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 

ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 

αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα 

με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 

εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της 

παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις 

αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 

του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών 

(Δήμος Λαυρεωτικής, ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ», ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ») εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Τα συμφωνητικά έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τα ως άνω συμφωνητικά μέσα στην 

τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει 

ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 

ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 

αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν 

το αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 

προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 

δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το οποίο 

επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή σε 

περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

 κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

 διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 

περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 

νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 

παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 

προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 

την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από 

την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 

οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή των συμβάσεων με τους Φορείς απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό πέντε 

τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο 

Παράρτημα Ε της παρούσας διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 

των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 

συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 

εκτός ΦΠΑ.  
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 

εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 

και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Ως χρονική διάρκεια των συμβάσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα του ενός (1) έτους ή έως εξαντλήσεως 

του ποσού της σύμβασης (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). 

Ως χρόνος έναρξης ισχύος των συμβάσεων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτών στο ΚΗΜΔΗΣ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016. 

Η σύμβαση θωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις: 

 Η προμήθεια παρελήφθη στο σύνολό της 

 Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η προμήθεια που παραδόθηκε 

 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις 

ή εκπτώσεις και  

 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη 

κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση 

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της 

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
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4.4.2. Κατά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 

πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά 

με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 

του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 

γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 

της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 

της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 

2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα 

της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

4.7 Παράταση της σύμβασης 
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των ειδών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές 

προϋποθέσεις: 

α)    τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 

μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε µε πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 

εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται 

υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου 

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο 

παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4412/2016) 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης  δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. (άρθρο 206 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού 

αιτήματος του προμηθευτή. (άρθρο 206 παρ.3 του Ν.4412/2016)  

 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  
Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών.  
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς 

και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή.  
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της προμήθειας στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126664
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β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή 

από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων 

και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας ένα τοις εκατό (1%) επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
 Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 

από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, 

εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει 

αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.  

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του 

αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων 

των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 

6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 

το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1 Χρόνος – Τόπος παράδοσης προμήθειας 
Ο Ανάδοχος - Ανάδοχοι υποχρεούνται να παραδίδουν το προμηθευόμενα είδη στα χρονικά όρια και µε 

τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στα κτίρια των Νομικών Προσώπων με φροντίδα, μεταφορικά 

μέσα και έξοδα του αναδόχου, κατόπιν εγγράφων παραγγελιών. 

Η παράδοση θα είναι άμεση, σε προκαθορισμένες ώρες που θα ορίσει κάθε φορέας και ο Ανάδοχος θα 

δίνει προτεραιότητα στον ανεφοδιασμό των δομών του Δήμου. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με πετρέλαιο θέρμανσης τα κτίρια του Δήμου τα 

Σαββατοκύριακα και τις Αργίες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών. 

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος σε περιόδους απεργιών που σχετίζονται µε την τροφοδοσία   

καυσίμων  (βυτιοφόρων, πρατηριούχων) να καλύπτει την τροφοδοσία του Δήμου κατά προτεραιότητα. 

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται στα κατωτέρω σημεία: 

Για το Δήμο Λαυρεωτικής 
1.  Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας (Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ.37, Κερατέα) 

Για το Νομικό Πρόσωπο «ΚΕΦΑΛΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
1.  1ος Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου (οδός Στράβωνος, Λαύριο) 

2.  2ος Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου (οδός Στράβωνος & Ανωνύμων, Λαύριο) 

3.  ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Κερατέας (οδός Ευεργέτη Κων/νου Α. Πρίφτη, Κερατέα) 

4.  ΚΑΠΗ Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής (Ελ. Βενιζέλου & Φωκ. Νέγρη, Λαύριο) 

5.  Έδρα διοικητικών υπηρεσιών ΝΠΔΔ (Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ.37, Κερατέα) 

6.  Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» (οδός Αθηνάς, αρ. 29, Λαύριο) 

Για το Νομικό Πρόσωπο «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής 
1.  Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου (Άνω Όρια, Λαύριο) 

2.  Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας ( Λεωφ. Αθηνών – Σουνίου, αρ. 2 Κερατέα) 

3.  Πολιτιστικό Κέντρο Κερατέας (οδός Στ. Ρώμα, αρ. 12, Κερατέα) 

4.  Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου 

5.  Δημοτικό Στάδιο Κερατέας (Λεωφόρος Αθηνών-Σουνίου 53) 

Τα αυτοκίνητα και μηχανήματα του Δήμου θα εφοδιάζονται με πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη, 

απ’ ευθείας από τις εγκαταστάσεις διανομής καυσίμων του προμηθευτή που θα διαθέτουν αντλίες 

καυσίμου με μετρητή ακριβείας στην περίπτωση όπου η έδρα του πρατηρίου υγρών καυσίμων είναι 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής. Σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνει την 

ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, 

παράδοση των καυσίμων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.  
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Οι παραγγελίες θα δίδονται με έγγραφη εντολή υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του Γραφείου Κίνησης 

και τον οδηγό του οχήματος. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 

του ν. 4412/2016. 
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, 

τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο 

αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση 

της οποίας προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή προμήθειας 
Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών θα γίνεται από τις αρμόδιες Επιτροπές του κάθε Φορέα, που 

συστάθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. 

Κατά την διαδικασία παραλαβής των προμηθευόμενων ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός 

έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Το κόστος της διενέργειας των 

ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – 

οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 
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Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  

διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 

εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) 

ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που 

περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 

αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης. 
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα 

στους καθοριζόμενους από τα άρθρα της παρούσας χρόνους. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 

υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση 

αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος 

και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 

σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από 

την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
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Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 

και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 

κυρώσεις. 
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας καυσίμων 
(κατανομή στα έτη 2017 – 2018) 
Αρ. Απόφ.: 322/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για τη διενέργεια της προμήθειας καυσίμων (κατανομή στα έτη 2017 – 2018)», έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την αριθμ. πρωτ: 17149/22.09.2017 υποβολή αιτήματος του Γραφείου Κίνησης του Δήμου 
Λαυρεωτικής (ΑΔΑΜ: 17REQ001990656). 

− Την υπ’ αριθμ.158/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας υγρών καυσίμων για 
την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής  και των ΝΠΔΔ «ΚΕΦΑΛΟΣ» & «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου 
Λαυρεωτικής. 

− Την αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
755.862,46 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στους ΚΑ 10-
6641, 15-6641, 20-6641, 30-6641 του οποίου έχουν προβλεφθεί σχετικές πιστώσεις, για το ποσό που 
αφορά το μέρος υλοποίησης της δαπάνης του τρέχοντος έτους. 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση και διάθεση της πίστωσης του συνολικού ποσού της ανωτέρω 
δαπάνης, καθώς και τη δέσμευση της πίστωσης ποσού 45.000,00 € σε βάρος των ΚΑ δαπανών 10-
6641, 15-6641, 20-6641, 30-6641 του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την αριθμ.21/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού δαπάνης 
755.862,46 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Την έγκριση της δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού 631.675,22 ευρώ για 
τη διενέργεια της προμήθειας καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής, το οποίο 
κατανέμεται στα έτη 2017 και 2018 ως κατωτέρω: 
Στο έτος 2017 ποσό 45.000,00 ευρώ, ως εξής: 
ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
10-6641 5.000,00 € 
15-6641 5.000,00 € 
20-6641 20.000,00 € 
30-6641 15.000,00 € 

 
Στο έτος 2018 ποσό 586.676,00 ευρώ, ως εξής: 
ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ 
10-6641 30.000,00 € 
10-6643 10.000,00 € 
15-6641 25.000,00 € 
15-6643 3.676,00 € 
20-6641 400.000,00 € 
30-6641 70.000,00 € 
35-6641 20.000,00 € 
35-6644 3.000,00 € 
70-6641 25.000,00 € 

 
Β. Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, θα 
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εκδοθούν και θα καταχωρηθούν αμέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της 
παρούσας πολυετούς υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη 
δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.  
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου 
Αρ. Απόφ.: 323/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπανών πάγιας 

προκαταβολής Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθμ. πρωτ: 19543/20.10.2017 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου όπου αναφέρονται τα ακόλουθα:  

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «σύστασης πάγιας προκαταβολής στις 

τοπικές και δημοτικές κοινότητες» και τις διατάξεις του Νόμου 3463/2006, άρθρο 173, παρακαλούμε 

όπως εγκρίνετε τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και αναφέρονται αναλυτικά 

στο συνημμένο πίνακα». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, 

− Τις  διατάξεις  του άρθρου 35  του  από  17/5-15/6/1959  Β.Δ/τος  «Περί  Οικονομικής Διοικήσεως & 
Λογιστικού Δήμων  &  Κοινοτήτων», 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 74449/29-12-2010 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2044/Β’/30.12.2010), 

− Την υπ’ αριθμ.24/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί σύστασης πάγιας προκαταβολής, 

− Την αριθμ. πρωτ: 19543/20.10.2017 εισήγηση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου και τη συνημμένη κατάσταση των παραστατικών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει όλες τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Τοπικής Κοινότητας Αγίου 
Κωνσταντίνου του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως αναλυτικά παρατίθενται κατωτέρω: 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ & 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ Κ. Α. 

 ΕΞΟΔΩΝ  

1 MANKA ST. THEODOR 46/03.10.2017 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΟΥ 
ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕ ΠΕΤΡΑ 

496,00 45-6261.003 
(ΑΑΥ 553) 
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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συνέχιση των συμβάσεων συντήρησης 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 324/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για τη συνέχιση των συμβάσεων συντήρησης φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δήμου 

Λαυρεωτικής», έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

− Τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 
Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τις 
δαπάνες και να διαθέτει όλες τις πιστώσεις του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο.  

− Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 
145Α/2016). 

− Την υπ’ αριθμ.228/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής με την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2017 και το αριθμ. πρωτ:2614/908/07.02.2017 
έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με το οποίο κυρώθηκε. 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19332/23.10.2017 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών σχετικά με την έγκριση της δαπάνης για τη συνέχιση των συμβάσεων συντήρησης 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ002132110 2017 10 23. 

− Τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, στον ΚΑ 10-6265 
του οποίου έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06, 

2 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΕΜ. 
ΜΑΡΚΟΣ 67/05.10.2017 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

496,00 20-6262.003 
(ΑΑΥ 5160 

ΣΥΝΟΛΟ 992,00 
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− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,  

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016,  

− την υπ’ αριθμ. πρωτ: 19332/23.10.2017 υποβολή αιτήματος της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει  ομόφωνα  
(α) εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 3.000,00 ευρώ για τη συνέχιση των συμβάσεων συντήρησης 
φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δήμου Λαυρεωτικής. 
(β) διαθέτει πίστωση ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 10-6265 του προϋπολογισμό εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 
18558/11.10.2017 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη Συρίγου περί νομικής υποστήριξης 
και εκπροσώπησής του από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Λαυρεωτικής 
Αρ. Απόφ.: 325/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 1ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18558/11.10.2017 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου 

Ιωάννη Συρίγου περί νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησής του από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου 

Λαυρεωτικής». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, λόγω προθεσμίας, αφού έχει οριστεί δικάσιμος στις 16 
Νοεμβρίου 2017. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα 
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 
Στις 11 Οκτωβρίου 2017, κατατέθηκε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαυρεωτικής και έλαβε αριθμ. 

πρωτ:18558/11.10.2017 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου, κου Ιωάννη Συρίγου του Εμμανουήλ, με την 
οποία ζητά την παροχή νομικής στήριξης και εκπροσώπησής του από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, 
κατά τη δικάσιμο της 16ης Νοεμβρίου 2017, ενώπιον του 9ου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. 
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Συγκεκριμένα, σε βάρος του κου Ι. Συρίγου και με την ιδιότητά του ως Εντεταλμένου Δημοτικού 
Συμβούλου σε θέματα καθαριότητας και περιβάλλοντος το έτος 2015, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 
παράβαση του Ν.1650/1986. Η ποινική δίωξη προκλήθηκε μετά από αναφορά – καταγγελία των κ.κ. 
Ευαγγέλου Γώγου και Γεωργίου Κυριακού και έκθεση αυτοψίας από το Σώμα Επιθεωρητών 
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Στη συνέχεια, ο κος Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017 

«…Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική 

υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών 

Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για 

αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω 

νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ 

μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της 

περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική 

εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των 

άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων 

και των περιφερειών.» 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 
4483/2017 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18558/11.10.2017 αίτηση του Δημοτικού Συμβούλου, κ. Ιωάννη Συρίγου 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Εγκρίνει τον ορισμό του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Αλέξανδρου Τσώνου του Ηρακλή, 
ως συνηγόρου υπεράσπισης για τη νομική στήριξη και εκπροσώπηση του Δημοτικού Συμβούλου Ιωάννη 
Συρίγου του Εμμανουήλ, ο οποίος έχει κληθεί ως κατηγορούμενος  για παράβαση του Ν.1650/1986 υπό 
την ιδιότητά του ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος το έτος 2015, 
κατά τη δικάσιμο της 16ης Νοεμβρίου 2017, ενώπιον του 9ου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, 
καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη μετά από ματαίωση ή αναβολή δικάσιμο. 
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ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού διενέργειας 
συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών σχετικών ειδών 
χρωματοπωλείου 
Αρ. Απόφ.: 326/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 2ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«έγκρισης του πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια χρωμάτων 

και λοιπών σχετικών ειδών χρωματοπωλείου». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να γίνει η έγκριση του πρακτικού και να μην υπάρξει καθυστέρηση στη συνέχιση του 
διαγωνισμού. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα 
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 

− τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα του άρθρου 1 

− την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές» 

− τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

− τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...» 
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− τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 

− τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» 

− τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 

− τις διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

− την με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπ. Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 57654/22.05.2017 Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΦΕΚ 
1781/23.05.2017 τεύχος Β') σχετικά με ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων του ΚΗΜΔΗΣ 

− την Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β') 

− την υπ’ αριθμ. πρωτ. 13482/27.07.2017 υποβολή αιτήματος Δημάρχου Λαυρεωτικής σχετικά με 
την ανάγκη προμήθειας χρωμάτων και λοιπών σχετικών ειδών χρωματοπωλείου για την κάλυψη των 
αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής 

− την υπ’ αριθμ. 61/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα: «προμήθεια 
χρωμάτων  και λοιπών σχετικών ειδών χρωματοπωλείου» εκτιμώμενης αξίας 35.600,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 
17REQ001797647 

− την υπ' αριθμ. 11/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής περί 
συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών για τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2017 

− την υπ’ αριθμ.239/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε η 
πίστωση ποσού 35.600,00 ευρώ σε βάρος των ΚΑ 30-6661.001, 30-6661.001, 30-6661.003 του 
προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, αποφασίστηκε η διενέργεια 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «χρωμάτων  και λοιπών σχετικών ειδών 
χρωματοπωλείου», εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. 61/2017 μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού 

− τις υπ’ αριθμ. Α-656/2017, Α-657/2017 και Α-658/2017 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης που 
εκδόθηκαν για το σκοπό αυτό σε βάρος των ΚΑ δαπανών 30-6661.001, 30-6661.002 και 30-6661.003 
αντίστοιχα του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017, συνολικού 
ποσού 35.600,00 ευρώ 

− την υπ’ αριθμ. 647/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 83 από 89 

με ΑΔΑΜ: 17PROC002055028. Περίληψη της διακήρυξης αναρτήθηκε στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 
(ΑΔΑ: ΨΞΛΒΩΛ1-8ΟΖ) και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΑΜΑΡΥΣΙΑ». Επίσης, τα τεύχη του 
διαγωνισμού αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr. 

Ο διαγωνισμός διεξήχθη στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής, στις 20 Οκτωβρίου 2017, 
ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών. Η 
Επιτροπή συνέταξε το αριθμ. πρωτ: 19381/20.10.2017 πρακτικό συνοπτικού διαγωνισμού, το οποίο 
διεβίβασε προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή με το αριθμ. πρωτ: 19388/24.10.2017 έγγραφό της 
και σας θέτω υπόψη: 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» 
 

Στο Λαύριο σήμερα την 20/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30π.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 

στο γραφείο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής, η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού 

του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 11/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των  οικονομικών 

προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 

με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» (Αριθμ. 

πρωτ.: 18240/06-10-2017 Διακήρυξης)  

 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1) Ιωάννης Λιέπουρης  

2) Μαρία Δρογγίτη 

3) Αναστασία Καραγιώργου 

Η Διαδικασία ξεκίνησε και διαπιστώθηκε ότι κανένας οικονομικός φορέας δεν είχε πρόθεση να καταθέσει 

ιδιοχείρως τον φάκελο της προσφοράς στην επιτροπή. Στις 11:02 η επιτροπή επικοινώνησε με το 

πρωτόκολλο και παρέλαβε τις εξής οικονομικές προσφορές (πίνακας που ακολουθεί).  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1 ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
19127/19.10.17 

2 ΒΕΡΒΕΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
19152/19.10.17 

3 ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & Κ. 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 
(19227/20.10.17) 

http://www.lavreotiki.gr/
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Η επιτροπή αφού παρέλαβε τις προσφορές προχώρησε στην μονογραφή του κυρίως φακέλου τηρώντας 

την σειρά πρωτοκόλλησης.  Μετά την αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς συνέχισε με την μονογραφή 

των τριών περιεχόμενων φακέλων (φάκελος δικαιολογητικών, φάκελος τεχνικής προσφοράς, και 

φάκελος οικονομικής προσφοράς) και στην συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών. Καταγράφηκε η πληρότητα του περιεχομένου των φακέλων προσφοράς, στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι και οι τρείς οικονομικοί φορείς είχαν τα προβλεπόμενα έγγραφα και ότι δεν 

υπήρχε λόγος αποκλεισμού από τα επόμενα στάδια του διαγωνισμού για κάποιον από τους 

οικονομικούς φορείς. 

Η επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα την συνέχιση του διαγωνισμού. 

Η επιτροπή συνέχισε στην αποσφράγιση του φακέλου τεχνικής προσφοράς. 

Η επιτροπή κατά το στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς διαπίστωσε τα 

εξής:  

1. Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΙΜΠΕΞ Α.Β.Ε.Ε.Ε.», δεν κατέθεσε όλα τα έγγραφα της 

τεχνικής προσφοράς υπογεγραμμένα (Άρθρο 8, παράγραφος 7, της διακήρυξης) και δεν υπήρχε 

αντιστοίχιση των ζητούμενων υλικών με τα κατατεθειμένα έντυπα πληροφοριών και εγχειρίδια (σε 

κάποια από αυτά υπήρχαν περισσότερα του ενός υλικά χωρίς να προσδιορίζεται ποιο είναι το 

προσφερόμενο). 

2.   Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΒΕΡΒΕΡΗ ΑΡΙΣΤΕΑ», δεν κατέθεσε όλα τα έγγραφα 

της τεχνικής προσφοράς υπογεγραμμένα (Άρθρο 8, παράγραφος 7, της διακήρυξης) και δεν υπήρχε 

αντιστοίχιση των ζητούμενων υλικών με τα κατατεθειμένα έντυπα πληροφοριών και εγχειρίδια. 

3.   Ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΣΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & Κ.», δεν κατέθεσε όλα τα 

ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά για κάποια από τα υλικά (χρώματα), και έτσι δεν ήταν δυνατή η 

αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 

Η επιτροπή μετά από την παραπάνω αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αποφάσισε ομόφωνα, την 
μη συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού (αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών). 
Η Επιτροπή Διαγωνισμού κατόπιν όλων των παραπάνω  και  λαμβάνοντας υπόψη: 

1. την Διακήρυξη του Δημάρχου  

2. τις υποβληθείσες προσφορές 

3. τις διατάξεις του Ν.4412/2016  

εισηγείται προς τη Οικονομική επιτροπή: 

Την κήρυξη  του διαγωνισμού της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 

ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»  ως άγονου. 
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Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, 

υπογράφεται. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010): Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 

− Την υπ’ αριθμ.647/2017 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 

− Το από 20.10.2017 και με αριθμ. πρωτ: 19381/20.10.2017 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού 

− Κάθε νόμιμη διαδικασία που προηγήθηκε του διαγωνισμού 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Α. Εγκρίνει στο σύνολό του το από 20.10.2017 (αριθμ. πρωτ: 19381/20.10.2017) πρακτικό της 
Επιτροπής Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ.647/2017 
απόφαση Δημάρχου Λαυρεωτικής και αφορά την προμήθεια χρωμάτων και λοιπών σχετικών ειδών 
χρωματοπωλείου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής. 
Β. Κηρύσσει άγονο το συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας χρωμάτων και 
λοιπών σχετικών ειδών χρωματοπωλείου, διότι κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών που 
κατατέθηκαν από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς διαπιστώθηκε ότι αυτές δεν είναι πλήρεις. 
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης περί νομικής κάλυψης υπαλλήλου κατά την 
εκδίκαση υπόθεσης τροχαίου ατυχήματος με το υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 3022 Δημοτικό Λεωφορείο 
Αρ. Απόφ.: 327/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 3ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης περί νομικής κάλυψης υπαλλήλου κατά την εκδίκαση υπόθεσης τροχαίου ατυχήματος 

με το υπ’ αριθμ. ΚΗΙ 3022 Δημοτικό Λεωφορείο». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 

μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 
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Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
λόγω της ημερομηνίας εκδίκασης της υπόθεσης. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν 
ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 

102 του Ν. 4483/2017 «…Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να 

παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων 

ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής 

δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων 

τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από 

καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου 

ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική 

εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια 

έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των 

άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων 

και των περιφερειών.» 

Ο υπάλληλος του Δήμου Λαυρεωτικής, Στυλιανός Πισσάνος, ΔΕ29 Οδηγών, με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ: 5117/04.04.2017 αίτησή του, ζητά την παροχή νομικής στήριξης κατά την εκδίκαση της υπόθεσης 
τροχαίου ατυχήματος με το ΚΗΙ 3022 Δημοτικό Λεωφορείο που έλαβε χώρα κατά την άσκηση της 
υπηρεσίας του. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, στο από 29.05.2017 έγγραφό του, αναφέρει ότι δεν δύναται 
να αναλάβει τη νομική κάλυψη του υπαλλήλου, αφενός λόγω του σύντομου χρονικού διαστήματος που  
μεσολαβεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης και αφετέρου εξαιτίας της ύπαρξης και άλλης υποχρέωσης 
κατά την ίδια ημερομηνία.   

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, παρ.1, εδ ιε, περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 
«…Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού 

χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου 

και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία…». 

Επειδή, ο μοναδικός δικηγόρος με πάγια αντιμισθία αδυνατεί να αναλάβει το χειρισμό της 
υπόθεσης λόγω φόρτου εργασίας και επειδή το αίτημα του αιτούντος ρυθμίζεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 244 του Ν.382/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 4483/2017 και ισχύει, 
προτείνεται η ανάθεση του χειρισμού της υπόθεσης σε ιδιώτη δικηγόρο. 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 87 από 89 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι θα 
πρέπει να αποφασίσουν σχετικά με το διορισμό άλλου δικηγόρου, επιλογής του αιτούντος, δεδομένου 
ότι η δίωξή του δεν ασκήθηκε λόγω καταγγελίας από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής. Επιπλέον, ο κος 
Πισσάνος ζήτησε, σε περίπτωση που αδυνατεί να τον εκπροσωπήσει ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου, 
να αναλάβει το χειρισμό της υπόθεσής του, ο δικηγόρος Τηλέμαχος Γ. Κωλέτσης, η αμοιβή του οποίου 
ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 654,72 ευρώ. 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή  
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

− Τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 102 του Ν. 
4483/2017 

− Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 5117/04.04.2017 αίτηση του υπαλλήλου του Δήμου Στυλιανού Πισσάνου 
αποφασίζει  ομόφωνα  

Εγκρίνει τον ορισμό του δικηγόρου Τηλέμαχου Γ. Κωλέτση, με έδρα στο Λαύριο, Ηφαίστου 4, με ΑΦΜ 
106522166, Δ.Ο.Υ. Κορωπίου, ως συνηγόρου υπεράσπισης για τη νομική στήριξη και εκπροσώπηση 
του υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής Στυλιανού Πισσάνου, ΔΕ29, ενώπιον του Η’ Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών. 
Ορίζει την αμοιβή του στο συνολικό ποσό των 654,72 ευρώ (έξοδα: 528,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24% = 
126,72 ευρώ). 
Διαθέτει πίστωση ποσού 654,72 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6111 του προϋπολογισμού εξόδων του 
Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».  
 
ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 
19231/20.10.2017 αίτηση του κου Σπανού Εμμανουήλ που αφορά αποζημίωση ατυχήματος 
Αρ. Απόφ.: 328/2017 

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και έφερε προς συζήτηση το 4ο  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης περί 
«λήψης απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ: 19231/20.10.2017 αίτηση του κου Σπανού Εμμανουήλ 

που αφορά αποζημίωση ατυχήματος». 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010:  «Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια 

διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 

Δήμαρχος. Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των 
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μελών της ότι συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να 

το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης 

των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης». 

Με βάση τα ανωτέρω, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να ψηφίσουν 
σχετικά με την συζήτηση του εν λόγω θέματος, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να γίνει η έγκριση του πρακτικού και να μην υπάρξει καθυστέρηση στη συνέχιση του 
διαγωνισμού. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα ότι το συγκεκριμένο θέμα 
μπορεί να συζητηθεί πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα κατωτέρω: 
Με την αριθμ. πρωτ: 14231/20.10.2017 αίτησή του, ο κος ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, υπάλληλος 

ΕΛΤΑ, αιτείται την καταβολή χρηματικής αποζημίωσης για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη 
από επίθεση αδέσποτων σκύλων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του. 

Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου στην από 20.10.2017 γνωμοδότησή του αναφέρει τα 
κατωτέρω: 
     «Μετά την αριθ. πρωτ. 14231/20-10-2017 αίτηση του κ. Σπανού Εμμανουήλ (υπαλλήλου ΕΛΤΑ),  με 

την οποία ζητείται  η αποκατάσταση της ζημίας,  που  υπέστη από  επίθεση  αδέσποτων σκύλων κατά 

την εκτέλεση της υπηρεσίας του, έχω να σας εκθέσω ότι:  

     Λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

Α) τη σχετική αλληλογραφία, τις αποδείξεις,  

Β) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιδ εδ. β΄. και παρ. 2 του ν. 3852/2010 και 

Γ) ότι το αιτούμενο ποσό της αποζημιώσεως ανέρχεται σε  52,35 ευρώ. 

     Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίσει σχετικώς  και θεωρώ, μετά και  την επι πλέον 

επιβεβαίωση του συμβάντος με την προσκομιδή αποδεικτικών από το νοσοκομείο, ότι είναι προς το 

συμφέρον του  να λάβει θετική απόφαση, προς αποφυγή περαιτέρω εξόδων και  αποφυγή 

απασχολήσεων.» 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν.4071/2012 και 
ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό 
ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχουν 
αντικείμενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό. 

Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς είναι 
πιθανό το ύψος της αποζημίωσης που θα κληθεί να καταβάλει ο Δήμος να είναι πολύ περισσότερο, ο 
κος Πρόεδρος πρότεινε την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Επιπλέον, η επιλογή της 



 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Σελίδα 89 από 89 

συμβιβαστικής επίλυσης οδηγεί στην αποφυγή τυχόν δικαστικών εξόδων αλλά και περαιτέρω 
ταλαιπωρίας του πολίτη. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη: 

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− την αριθμ. πρωτ: 14231/20.10.2017 αίτηση του κου Σπανού Εμμανουήλ, 

− την από 20.10.2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει την εξωδικαστική επίλυση της υφιστάμενης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του 
κου Σπανού Εμμανουήλ. 
Β. Ορίζει την αποζημίωση στο ποσό των 52,35 ευρώ. 
Γ. Το ανωτέρω ποσό θα βαρύνει τον προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού 
έτους 2017, στον Κ.Α. 00-6492, με τίτλο «δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων». 
 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Αναστάσιος Αντωνίου  
 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Παναγιώτης Τσίκλος  
 
Ιωάννης Συρίγος 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής  
 
Ιωάννης Παρασκευής 
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